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Megalakult az új tanács
A prefektus 172. rendelete alapján június 23-án tartotta alakuló ülését a községi tanács a prefektúra képviselője,
Savu Mirela jelenlétében. Az ülést a rangidős Fazakas Csaba és a két legfiatalabb tag, Nagy Mihály és Varga Ervin
vezették. Egy bizottság alakult, amely megvizsgálta a tanácsosok iratait és jóváhagyta azok mandátumát. Balogh
István visszalépett, ezért helyét Nagy Kálmán vette át a tanácsosi listán. A tanácsosok elmondták az eskü szövegét,
kezüket a Bibliára és az Alkotmányra téve fogadták meg, hogy betartják az ország alkotmányát és törvényeit, és
jóhiszeműen mindent megtesznek Csíkfalva község lakóinak javára. Eskütétel után László Lászlót választották
ülésvezetőnek, ezután került sor az alpolgármester megválasztására. Két javaslat született, Varga Ervin és Ambrus
Jenő: Varga 7, Ambrus 3 szavazatot kapott, egy tanácsos érvénytelenül szavazott! Ambrus Jenő kifogásolta, hogy
Balogh István látta az RMDSZ-es tanácsosok szavazatait. A prefektúra képviselője javasolta a napirend esetleges
elhalasztását, de az MPP-sek nem óvták meg a választás eredményét, ezért Varga Ervin lett a község
alpolgármestere.
Ezek után megválasztották a szakbizttságokat a következő összetételben:
1. Közigazgatás, jog, gazdaság-társadalom-ipar, költségvetés-pénzügy, községi vagyonkezelés, községgazdálkodás:
elnök Kilyén Csaba, titkár László László, tag Nagy Mihály, Ambrus Jenő, Fazakas Csaba.
2. Mezőgazdaság, szolgáltatások, kereskedelem, környezetvédelem, hulladék- és vízgazdálkodás, katasztrófa-,
polgári és fogyasztóvédelem: elnök Kovács Ferenc, titkár Nagy Kálmán, tag Szász Levente.
3. Tanügy, egészségügy, művelődés, társadalomvédelem, sport, szórakozás, civil és egyházi kapcsolatok: elnök
Iszlai József, titkár Varga Ervin, tag Dobos Jenő.

Ülésezett a helyi tanács
Június 28-án rendkívüli tanácsülés keretében a közigazgatási törvény értelmében Balogh István polgármester letette
a hivatali esküt.
Ezután a helyi tanács megtartotta rendes ülését. Jelen volt 10 tanácsos, betegség miatt hiányzott Nagy Kálmán.
Napirendi pontok:
1. A május 30-iki és június 23-iki ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki elfogadta.
2. A közvagyon-leltár módosítása, új elemek bevitele, méretváltozások eszközlése. Mindenki elfogadta.
3. Az idei 16. számú határozat visszavonása és 48,61 hektár községi legelő bérbeadása nyilvános árveréssel.
Midenki jóváhagyta azzal a kikötéssel, hogy a bérből befolyó összegeket a vadadi és búzaházi
kultúrotthonokra költsék.
4. A “Többfunkciós kultúrotthon építése Csíkfalva községben” című projekt műszkai és gazdasági mutatóinak
elfogadása. Mindenki elfogadta.
5. A “Többfunkciós kultúrotthon építése Csíkfalva községben” című projekt megvalósíthatósági
tanulmányának elfogadása. Mindenki elfogadta.
6. A Csíkfalva 117. szám alatti területek egyesítésénk elfogadása. Mindenki elfogadta. A két telekkönyvön
szereplő iskolai udvarrészek egyetlen telekkönyvre kerülnek.
7. A csatornázási beruházás többletmunkálatai szükségességéről szóló magyarázat elfogadása. Mindenki
elfogadta. Ezáltal pénzeket lehet lehívni a lakásoknak a csatornahálózatra való rákötésére, vagyis a
lakosságnak kevesebbet kellene ezért fizetnie.
8. Cioban Liana Emilia kéréseinek megtárgyalása
9. A Prefektúra átiratainak megtárgyalása. E két pont a gyógyszerpont körüli vitára vonatkozik, az ülésen
jelenlevő Cioban Dorin elmondja álláspontjukat a kérdésben.
10. Barabás József kérése
11. Imreh Vilma kérése. E két pont egy diófa körüli vita tárgyát képezi, ez nem helyi tanács hatásköre.
12. A község idei költségvetésének módosítása. Mindenki elfogadta. A csatornázási munkálatokra érkezett
pénzt kell befoglalni a költségvetésbe, hogy ki lehessen fizetni a kivitelező cégnek.
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Megjegyzés a választások margójára
Június 23-án megtartottuk az új tanács alakuló ülését. Itt szeretném megköszönni a község nevében a
leköszönő tanácsosoknak (Balogh Blanka, Nagy Csaba, Katona Csaba, Isztoica Mihály, Molnár Endre,
Marton Zoltán) az elmúlt négy évi munkát, ugyanakkor üdvözlöm az új tanácsosokat, és kívánom, hogy
tevékenységük során a közösség érdekeit figyelembe véve legyen a következő négy év nagyon gyümölcsöző a
község számára. Ugyanakkor sajnálom, hogy a választás kimenetelét rosszul jósolta meg a helyi
választmány, nem jutott be a helyi tanácsba a pedagógusok és a cigányok képviselete, amiért elnézésüket
kérjük.
A választás elemzéséből az is kiderül, hogy 124 személlyel kevesebben mentek el szavazni, mint négy
évvel ezelőtt. Azok közül, akik nem szavaztak, sokan itthon vannak és sokan fiatalok! Tekintettel arra, hogy a
választások alkalma az egyetlen lehetőség, hogy valaki alakítani, befolyásolni tudja a saját, a családja,
illetve közössége dolgait, jövőképét, ezért arra szeretném kérni mindazokat, akik nem éltek szavazati
jogukkal, hogy ezt gondolják át és a következő alkalommal menjenek el szavazni, hiszen ez az ők joguk.
Balogh István, polgármester

Javítják a mezőgazdasági utakat
Három szakaszon folyik a mezőgazdasági utak javítása Jobbágyfalva, Csíkfalva, Szentmárton határában,
amelyre az európai pénzalapokból nyert egymillió eurót a község. A munkálatok során sáncokat ásnak, 27 átereszt
építenek vagy cserélnek ki, egy híd épül a Nagypatakon, az útalap 25 cm vastag folyami kő lesz, amelyre 10 cm
makadámréteg kerül. Az úttest 4 m széles lesz, kétoldalt félméter széles padkákkal, másfél méteres sáncokkal. Ezek
a jogszabályok által előírt minimális felületek európai szabványok, ennél keskenyebb útfelület nincs a jogszabály
szerint. Ezeket be kell tartanunk, ezért sajnos kénytelenek leszünk az utak mentén levő parcellákból 1-1,5 métert
elvenni. Ez a veszteség nemcsak az illető parcella tulajdonosát terheli, hanem mindazokat is, akiknek az adott
dűlőben területük van, vagyis a földek mérésekor, a parcelláris térképek készítése során ez a veszteség rájuk is
oszlik. Például ha valakitől kénytelenek vagyunk elvenni 1 ár területet és a dűlőben 20 tulajdonos van, mindenkire 5
négyzetméter veszteség fog jutni. Kérjük a gazdák megértését, hiszen ezek az utak éppen őket fogják segíteni,
közlekedésüket megkönnyíteni.
Az első szakasz (1935 m) a Szalonnás hídtól indul ki a Cserére és a Hazanézőn bejön Jobbágyfalva alsó végére,
a második (1749 m) a megyei út túloldalán ugyanitt indul lefelé, majd átmegy a Magdolnába, onnn a Nyárád
partjáig, ahol felmegy a volt Téglagyár hídjáig, míg a harmadik (5981 m) Patakfalván indul, a Gyertyán alatt
felmegy a csíkfalvi volt kollektívig, onnan a szentmátoni temető fölött kimegy a Gyűrűs-erdőig, annak alján
végigmenve a régi vadadi betérőnél lejön a megyei útig.

Lejárt a Csűrszeminárium
Június 29. és július 1. között zajlott a Csűrszmeniáriumok tizedik kiadása Csíkfalván. A kerek évforduló
kapcsán dr. Gagyi József egyetemi tanár, docens, szervező okleveleket adott át a község polgármesterének, az
önkormányzat néhány munkatársának, lelkészeknek és olyan helyi lakosoknak, akik gyakran részt vettek a
tudományos előadásokon, illetve az itt gyakorlatozó egyetemisták munkáját segítették. Ugyanakkor oklevél jár
Lokodi Edit és Szabó Árpád volt megyei vezetőknek, néhai Török Tibor és Varga Ernő volt alpolgármesterek
családjainak, és Szász Csaba Levente házigazda családjának is.
Balogh István polgármester fontosnak tartja a nyári tudományos rendezvény ittlétét a községben, mert ezáltal a
községről tanulmányok, felmérések születnek, könyv készült a községbeli kollektivizálásról Gagyi József
feldolgozásában, ugyanő készített egy kötetet a néhai Balog Pállal való beszélgetésekből, készülőben van egy újabb
kötet ennek folytatására, és kötet készül Sztrátya Domokossal való beszélgetéseiből is. A meghívott előadók és
felszólalók olyan témákról is beszélgetnek, mint turizmus, népművészet, népviselet, vidékfejlésztés, Nyárádszabályozás, római határvonal. Ezek által mi is információkhoz jutunk, de a tanulmányok és a vendégek révén a
község is ismertté válik.

Befejeződött a bajnokság
Június 12-én befejeződött a megyei 6. ligás labdarúgó bajnokság. Csíkfalva község csapata 19 ponttal a 9.
helyen végzett, 22 mérkőzésből 6-ot megnyert, 1 döntetlen ért el és 15 vereséget szevedett, 39 gólt szerzett, 84-et
kapott. Orbán István edző szerint tapasztalatlan, kezdő, fiatal csapat lévén, ez az év az alapozás ideje, és komolyabb
hozáállással sokkal jobb eredmények várhatók a következő idénytől.
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Képzési és állásszerzési lehetőség
A FAER alapítvány a 2015-16-os tanévben támogatta a községben a délutáni oktatást, amely nagyon sok szülőnek
segítséget nyújtott. Június 27-én a FAER újabb lehetőséggel kereste meg a községet, munkalehetőségek
közvetítését, valamint továbbképzéseket ajánlanak a délutáni oktatásban részt vevő gyerekek szüleinek és a
kisjövedelműeknek. Július 22-én 18,30 órakor várják a csíkfalvi iskolába az érdekelteket, hogy elmondják
igényeiket, ötleteiket a FAER-nak. A továbbképzések ingyenesek és helyben történnek, a 4 osztályt végzetteknek
3 hónap, a 8 osztályt végzetteknek 5-6 hónap, 12 osztályt végzetteknek 7-9 hónap. Ahhoz, hogy a képzés
beinduljon, 12-14 személy kell összegyűljön. Jelentkezni a csíkfalvi iskolában kell!!!

ÁRVERÉSI HIRDETÉS
Csíkfalva község, székhelye Maros megye, Csíkfalva település 34A szám, tel/fax 0265.588112, 0265.588016,
e-mail: vargata@cjmures.ro, adószám 4375879, kapcsolati személy Balogh István polgármester,
Bérbe ad két legelő hasznosítású mezőgazdasági területet 41,15 ha, illetve 7,46 ha nagyságban.
Az érdekelt személyek az odaítélési dokumentációhoz ingyenesen hozzájuthatnak a kiadó intézmény
székhelyén, Maros megye, Csíkfalva település 34A szám alatt.
Az esetleges kérdések tisztázására 2016. július 12-ig lehet kérést benyújtani.
Választ 2016. július 15-ig kapnak a kérelmezők.
Az ajánlatokat 2016. július 25-én reggel 9 óráig lehet benyújtani az intézmény székhelyén (Maros megye,
Csíkfalva település 34A szám), egy példányban.
Az ajánlatok felbontására öszehívott nyilvános gyűlés helye és ideje: 2016. július 25-én az intézmény
székhelyén, Maros megye, Csíkfalva település 34A szám alatt.
Az esetleges nézetkülönbségek megoldására a marosvásárhelyi Törvényszék közigazgatási törvényszéki
részlege illetékes (Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Mureş din Târgu Mureş, strada Bolyai nr.
30, Tel: 0265 260323, Fax: 0265 267.856, e-mail: secretartrib@just.ro si tribunalul.mures@just.ro).
A törvényszék értesítésének ideje: az érvényes törvények szerint.
Az árverési hirdetés 2016. július 6-án került kiközlésre az illetékes helyen.
Polgármester, Balogh István

Polgármesteri levél
Tisztelt lakosság!
Nemrég a szentmártoni Marton Ilona (Ica) interjút
adott az egyik tévé számára. Ezennel szeretnék
reagálni az ott elhangzottak némelyikére, mert azok a
községvezetésről szólnak, de úgy érezem, hogy túl
általánosak, nem konkrétak vagy nem igazak, éppen
ezért félrevezetik az embert.
1. Azt állítja, hogy Szentmárton és Jobbágyfalva
kapcsolata nem jó, nem tartanak össze az emberek. A
véleményem az, hogy a két falu lakóinak többsége
kölcsönösen tiszteli egymást. Bizonyíték erre az,
hogy a jobbágyfalvi férfikórus énekelt a templomban
és a Szent Márton Napon, kétszer énekelt a március
15-iki ünnepségen az emlékműnél, jobbágyfalvi
fiatalok táncoltak a Szent Márton Napon, tavaly
ugyanitt
táncoltak
jobbágyfalvi,
csíkfalvi,
szentmártoni
fiatal
házasok,
akik
kétszer
Szentmártonban, egyszer Jobbágyfalván szerveztek
szüreti bált, mindkét helyen kosaras bálokat, továbbá
a jobbágyfalviakat is felvonultató felnőtt színjátszó
csoport többször is fellépett Szentmártonban,
ugyanúgy az iskolai színjátszók is.
2. Azt állítja, hogy a község nem tesz semmit a
turizmus fellendítéséért. Példaként hozza fel, hogy a
tanács a LEADER program segítségével fel kellene

javítsa a régi házakat és hasznosítsa a turizmus
számára. Ezzel viszont több probléma van. A
LEADER program a Nyárádmentén éppen a
polgármesteri hivatalok, polgármesterek azon
felismerése alapján jött létre, hogy fontosnak tartjuk
a fejlesztéseket, többek közt a turisztika által. Ennek
érdekében dolgoztuk ki a kistérség révén a község
fejlesztési startégiáját, jártuk végig közösségeinket,
adtunk ki ismertető és dokumentációs anyagokat,
tájékoztattuk az embereket, és nem utolsó sorban
pénzeket pályáztatott ki a kistérség LEADER
Egyesülete a turizmus fejlesztésére vállalkozó
szellemű emberek támogatására, akik a turizmusban
akartak befektetni. A LEADER program nem arról
szól, hogy az emberek helyett a Polgármesteri
Hivatalok tegyenek le pályázatot annak érdekében,
hogy feljavítsák a régi típusú házakat, hanem a ház
tulajdonosa kell letegye azt. Tehát azt gondolom,
hogy a Polgármesteri Hivatal megtette és teszi a
dolgát a turizmus fejlesztése érdekében.
3. Szerinte a vezetőség nem tesz semmit a fitalok
itthon maradásáért, nincsenek programok szervezve,
nincsenek tájékoztatva a fiatalok a lehetőségekről.

►►►
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A helyi vezetőség egyik legfőbb
tevékenysége
éppen az, hogy a törvény által
biztosított saját eszközeivel és lehetőségeivel a
fiatalokat itthon tartsa. A fiatalok akkor maradnak
itthon, ha jól érzik magukat itthon. Ehhez kell jó
óvoda, jó iskola, jó út és járda, közszállítás,
közbiztonság, sport- és kulturális élet, munkahely,
példakép, magyarságtudat és lokálpatriotizmus, és
mindaz, amit megkap a nyugati társadalmakban is.
Tizenhat éve azon dolgozom csapatommal, hogy
megvalósítsuk
az említetteket
azzal,
hogy
kihasználjuk az összes pályázati lehetőséget, hogy
pénzt hozunk a község fejlesztésére, azzal, hogy
közmunkázunk, helyi erőforrásokat vonunk be,
közadakozunk, fiatalokat és önkénteseket vonunk be,
képzéseket tartunk, programokat szervezünk. Nézzük
meg az elmúlt éveket: útaszfaltozás, csatornázás, új
közigazgatási székház, tűzoltóság támogatása,
sportbázis,
műfüves pálya, tornaterem építése, a
csíkfalvi iskolában központi fűtés kialakítása és WCblokk építése, a szennyvíztisztító rendszer
megépítése, orvosi rendelő javítása, hidak, pallók
építése, monográfia kiadása, kulturális napok,
emlékművek építése, napközi és délutáni oktatás
működtetése, iskolabusz beszerzése és működtetése,
Caritas és SMURD támogatása, néptánc, színjátszás,
kórus támogatása, új óvodaépület Csíkfalván, a
jobbágyfalvi kultúrotthon felújítása, mezőgazdasági
utak javítása, traktorvásárlás, székek beszerzése a
kultúrotthonok számára, és sorolhatnánk tovább.
Ez a sok tevékenység és fejlesztés mi az, ha nem a
vezetőség azon irányú törekvése, hogy a fiatalokat
itthon tartsa azzal, hogy olyan körülményeket
teremtsen, hogy a fiatal a nyugati körülményekhez
hasonlóan jól érezze magát? Természetesen azt is be
kell látni, hogy a helyi vezetőség számára is
korlátozottak a lehetőségek, vagyis nem tudunk
mindenre pályázati pénzt szerezni, a költségvetés is
korlátozott,
a
törvények
is
behatárolják
mozgásterünket. Munkahelyteremtésre a törvény nem
sok lehetőséget ad nekünk. Nem biztosít
kedvezményes kamatú hiteleket, nem ad szabad kezet
a helyi tanács tulajdonában levő ingatlanok
felhasználásra, az adópolitikában, a közpénzek
felhasználásában. Munkahelytereremtésben nincs

mozgásterünk és lehetőségünk, már csak azért sem,
mert nincs a községnek olyan ingó vagy ingatlan
tulajdona, pénze, amit ennek érdekében fel tudna
használni, biztosítani tudna. Ugyanakkor azt
gondolom, hogy első sorban nem azt kell várni, hogy
a vezetőség multinacionális cégek idevonzásával
biztosítson
munkahelyet,
hanem
a
helyi
embereknek vállalkozniuk kell. De nem kell
megfeledkezni az önkormányzatok által generált
munkahelyekről, lehetőségekről sem. Azzal, hogy
pályázatok és befektetések valósulnak meg a
térségben, azzal munkahelyek is létesülnek (víz,
szennyvíz, iskola, gépvásárlások, méhészkedés,
Caritas, SMURD, Natura 2000, Kistérségi Társulás,
térségi turisztikai vagy köztisztasági szolgáltatás,
stb.). A községvezetés nem lehet munkaerő-közvetítő,
ennek ellenére amikor lehetőség volt, tájékoztattuk a
lakosságot a munkalehetőségről (lásd az utolsó
nagyobb akciót, a kábelgyár ajánlatát).
4. Azt állítja, hogy a községvezetés idegen kézbe adta
a Lovasfogadót, és azt kéri, hogy a Polgármesteri
Hivatal hétvégente szervezzen ott rendezvényeket a
fiatalok számára. A Lovafogadó sosem volt a
Polgármesteri Hivatal tulajdona, tehát azt nem
adhatta el. A fogadót a kollektív gazdaság felszámoló
bizottsága adta el 1990-ben (Ákosnak és Huszárnak).
Azóta már a harmadik tulajdonosi kör tartja a
kezében. A Polgármesteri Hivatalnak nem éppen
feladata rendezvényeket szervezni a fiatalok
szórakoztatására, és főleg nem a más tulajdonát
képező helyen.
5. Nincs ki összefogja a fiatalokat. Szakmai
tanácsadásokat kellene tartani. Az elmúlt 16 évben
12-13 képzést tartottunk meg a turisztika,
vendéglátás,
pályázatok,
munkahelyteremtés
témában. Ezek egy részét mi szerveztük, illetve
támogattuk a képzést tartó intézményeket. Jelenleg is
nagyon sok intézmény tart képzéseket a megyében, a
térségben, amelyek igénybe vehetők. Ami a fiatalok
összefogást illeti, azbizonyos fokon túl nem a
Polgármesteri Hivatal feladata, de létezik ifjúsági
szervezet a községben is és Nyárádszeredában is, oda
kell bekopogni ilyen kérdésben.
Balogh István, polgármester

Deákiban jártak
Július 1-3. között a felvidéki Deákiban járt Csíkfalva község 16 fős küldöttsége. A
csapat Jakócs Krisztina polgármester asszony meghívására utazott Szlovákiába, a
csallóközi település falunapjára. De nem szórakozni ment a községi küldöttség,
hanem színpadi fellépést vállalva bepillantást nyújtott a Nyárádmente kultúrájába:
a fiatal házasok zenekarral kísért néptáncot, citerával kísért népdalokat adtak elő a
deákiak örömére. A falunapokon egyebek között ott volt Deáki és Csíkfalva közös
testvértelepülése, Kakasd küldöttsége is.

